
Regulamin 

 V Biegu Enigmy 

organizowanego w Poznaniu 19 września 2021 r. 
 

V Bieg Enigmy organizowany jest upamiętnienia osiągnięcia jakim było 

złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej przez polskich naukowców 

pracujących w Poznaniu 

Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego 

 
I. Informacje ogólne. 
1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej 

pod nazwą V Bieg Enigmy, zwanej w dalszej części „Biegiem”, organizowanej przez 

Stowarzyszenie 4activelife we współpracy z Konsulting Konrad Tuszewski zwanych w 

dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

2.Bieg rozegrany zostanie w dniu 19 września 2021 r. na Szachtach, start: 

-konkurencje dla dzieci godz. 12:00,  

-konkurencje dla dorosłych po biegach dzieci około godz. 13:00 

3. Start i meta Biegu zlokalizowane będą w miejscu określonym na mapie stanowiącej 

załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.  

4. Limit czasu dla dorosłych wynosi 90 minut. 

5. Organizator ustala limit 500 uczestników Biegu ( w tym Nordic Walking).  

6. Biegi dla dzieci odbędą się na dystansach 100, 300, 600 i 1 000 mtr w odpowiednich 

kategoriach wiekowych 3 do 5 lat na dystansie około 100 mtr , 6 do 8 lat na dystansie około 

300 mtr , 9 do 11 lat na dystansie około 600 mtr , 12 do 13 lat na dystansie około 1 000 mtr   

Dystanse dla dorosłych 5 km oraz 10 km. zarówno dla biegaczy jak i uczestników marszu 

Nordic Walking. 

 

II. Warunki uczestnictwa. 
1. Uczestnikami Biegu mogą być osoby, które w 2021 r. skończyły lub skończą 16 lat. Osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu pod warunkiem dostarczenia na minimum 30 

minut przed zaplanowanym startem podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody 

na udział w Biegu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Udział w Biegu jest odpłatny i uwarunkowany dokonaniem wpłaty poprzez panel zapisów 

na stronie Biegu: www.4activelifepl lub bezpośrednio przed Biegiem, zgodnie z zasadami 

opisanymi w dalszej części Regulaminu. 

3. Odpłatność za udział w Biegu wynosi: 

- dla pierwszych 100 zapisanych osób dorosłych 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) 

- dla kolejnych 100 osób 60 złotych ( sześćdziesiąt złotych) 

- dla pozostałych osób 70 złotych (siedemdziesiąt złotych) 

 i może być wniesiona w terminie nie późniejszym niż do dnia 13 września 2021 r. godz. 

23:59 lub do wyczerpania limitu uczestników wynoszącego 500 osób.  

Opłata dla dzieci wynosi: 

-dla pierwszych 50 zapisanych osób 30 złotych (trzydzieści złotych) 

-dla kolejnych 50 zapisanych osób 40 złotych (czterdzieści złotych) 

-dla pozostałych 50 złotych 

i może być wniesiona w terminie nie późniejszym niż do dnia 13 września 2021 r. godz. 23:59 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Rejewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_R%C3%B3%C5%BCycki_%28matematyk%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Zygalski


lub do wyczerpania limitu uczestników wynoszącego 500 osób.  

 

4. Istnieje możliwość zapisania się w dniu Biegu. Opłata startowa w dniu Biegu wynosi 70 

PLN (siedemdziesiąt złotych) dla dorosłych oraz 60 złotych dla dzieci i nie gwarantuje 

pełnego pakietu w dniu Biegu. 

5. Numery startowe odbierają zawodnicy osobiście w Biurze Zawodów zlokalizowanym w 

okolicy startu-mety w dniu zawodów po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a 

w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo po przekazaniu Organizatorowi podpisanej 

przez rodzica lub opiekuna prawnego Zgody na uczestnictwo w Biegu możliwej do pobrania 

w biurze zawodów.  

7. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przymocowania numerów startowych z przodu 

koszulek sportowych. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości oraz jego modyfikowanie. Osobom startującym bez widocznych numerów startowych 

grozi dyskwalifikacja. 

8. Dyskwalifikacja uczestnika Biegu może mieć miejsce również w przypadku kiedy 

uczestnik skraca trasę, łamie przepisy niniejszego Regulaminu oraz kiedy nie ukończy Biegu 

w przewidzianym limicie czasowym wynoszącym 90 minut. 

9.Zawodnicy startujący w konkurencji Nordic Walking oceniani będą przez sędziów na trasie 

marszu zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Nordic Walking. 

 

III. Klasyfikacja. 
1. Uczestnicy po przebiegnięciu lub przemaszerowaniu  wyznaczonej trasy będą 

sklasyfikowani na podstawie uzyskanych czasów mierzonych elektronicznie z 

bezzwrotnymi chipami w numerach startowych w klasyfikacji generalnej 

miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg 

czasu netto.   
2. W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych do zawodów zawodników organizator 

zastrzega sobie prawo do mierzenia czasu ręcznie. 

2. W Biegu przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet (miejsca I-III) i 

klasyfikacja generalna mężczyzn (miejsca I-III) w kategorii bieg i Nordic Walking oraz 

klasyfikacja dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej. 

 

IV. Nagrody. Pakiet startowy 
1. Zwycięzcy (miejsca I-III) klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn oraz dzieci zostaną 

uhonorowani nagrodami rzeczowymi ( osobno bieg i Nordic Walking).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz do 

stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

3.Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

4.Każdy uczestnik otrzyma na mecie lub na trasie (dystans 10 km) wodę. 

5.Istnieje możliwość poszerzenia pakietu startowego o pamiątkową koszulkę, której koszt 

wynosi 25 złotych. Opcja do wykorzystania pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 15 

sierpnia 2021 roku. 

 

V. Postanowienia końcowe. 
1. Uczestnicy Biegu startują na własną odpowiedzialność i podpisują stosowne oświadczenie 

przy odbiorze numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom Biegu wykonanie 

profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w 

Biegu. 

2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 



rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach, a także zabroniony jest bieg z 

wózkami dziecięcymi.  

3. Na trasie Biegu organizator zapewnia opiekę medyczną oraz punkt z wodą w okolicy 5 km. 

4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród 

zwycięzców Biegu oraz losowo wybranych uczestników.  

6. Trasa Biegu będzie monitorowana przez sędziów. 

7. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które 

mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego 

Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników Biegu.  

9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

10. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje sędzia i Dyrektor 

Biegu.    

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu Biegu, o czym 

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę Biegu: www.4activelife.pl. 

 

 

 

 

 


